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1. Introducció

raó que creiem que ens trobem davant d’un d’aquells casos
que poden aportar coneixements rellevants no només sobre
aspectes constructius i funcionals de l’arquitectura domèstica ibèrica sinó també dades que permetran abordar, amb
fonament, hipòtesis sobre l’estructura social i econòmica
d’aquesta petita comunitat ilergeta.

El jaciment ibèric dels Estinclells es troba situat a la
comarca de l’Urgell, dins del terme municipal de Verdú (a
5 km del centre de la vila). Es tracta d’un nucli de població
concentrada situat en una elevació, dominant les zones de
plana circumdant. Concretament apareix a la terrassa més
oriental d’una serra allargada, constituint una plataforma,
tancada per una muralla o mur perimetral que determina
una planta de tendència el·líptica d’uns 2000 m2. (fig. 1).
El jaciment ja es conegut des de principis del segle XX
dC, essent esmentat en diferents campanyes de prospecció
a la Segarra i l’Urgell, per part de membres de l’Institut
d’Estudis Catalans i erudits locals. Tanmateix la intervenció
més destacada va tenir lloc als anys ’70, quan l’historiador
local Ramon Boleda va practicar dues cales arqueològiques
a l’interior del poblat, evidenciant l’existència d’estructures
de mur de factura ibèrica i recuperant diversos fragments
ceràmics (Boleda,1976).
A partir de l’any 2002 l’equip que signa aquest article
inicia l’excavació en extensió d’aquest assentament, dins
d’un projecte de recerca programada sobre “Economia i
evolució del poblament ibèric a les valls dels rius Corb,
Ondara i Sió”. Les diferents intervencions arqueològiques
realitzades d’aleshores ençà ens han permès obtenir la planta gairebé sencera del poblat (fig. 2). A més, a hores d’ara
(campanya 2007) s’ha exhaurit l’excavació de l’estratigrafia
interior d’una bona part dels àmbits dels edificis perimetrals
(en concret només resten sense excavar els recintes 14 a 19
de la bateria principal) així com de la major part de l’espai i
estructures centrals (cisterna, carrer i zona oberta).
En aquest treball ens centrarem en la documentació
que aquest nucli dels Estinclells proporciona sobre arquitectura i agençaments domèstics. Es tracta sens dubte d’una
evidència de primer nivell, no només per l’excel·lent estat
de conservació d’una part important de la bateria de cases
perimetral, sinó també pel fet que es tracta d’un jaciment
unifacial, sense superposicions destacables, fet que simplifica l’anàlisi i interpretació del conjunt. És per aquesta

2. Descripció general del nucli dels Estinclells
Amb l’objecte de centrar-nos en la temàtica d’arquitectura domèstica d’aquestes jornades, l’espai destinat a
una descripció global del nucli dels Estinclells serà necessàriament breu, raó per la qual ens remetem a les darreres
publicacions aparegudes (Asensio et alii 1993 i 1995). A nivell
d’estructura general, el podem definir com un assentament
emmurallat o, més pròpiament, encerclat per un gruixut mur
de tanca, el qual ressegueix els límits naturals de l’extrem
elevat del turó on s’assenta (fig. 3). Això fa que el nucli
adopti una forma irregular però de tendència general ovoïdal
o, en alguns sectors, circular. A l’interior es documenta una
única bateria de cases que s’adossen a aquest mur perimetral, compartint parets mitjaneres. La bateria d’edificis no és
continua sinó que apareix dividida en dos trams principals.
Un primer que s’estén al llarg del costat llarg meridional i
pels flancs est i oest, allà on el mur perimetral té un traç més
circular (amb interrupcions evidents a partir del Recinte 10 a
l’oest, i 19 a l’est). La segona bateria d’edificis està formada
per una successió d’àmbits més simples i petits adossats al
costat llarg septentrional, on el mur de tanca presenta un
traç més rectilini (bona part d’aquesta bateria, a partir del
recinte 24, ha desaparegut a causa d’arrasaments moderns).
Més enllà d’aquesta única bateria perimetral de cases es
genera un ampla zona central que aparentment estava lliure
de construccions o almenys ocupada per instal·lacions de
caràcter no domèstic (rasa a la part est, espai obert central i
gran bassa de recollida d’aigües pluvials).
L’aparell defensiu del nucli estaria format per un
mínim de dos elements bàsics: el mur de tanca i un fossar
extern. La muralla presenta una amplada de 1’20 metres
i està feta a base de dos paraments externs de blocs de
pedra calcària de grans dimensions (mitja de 0’43 m per
0’85 m) i un farciment intern de terra i pedres de petita i
mitjana dimensió. El tram millor conservat es el de la banda
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Figura 1. Mapa de situació dels Estinclells.

oest i sud-oest tot i que en la seva major part el traç ha
desaparegut completament ja que va ser desmuntada per
a construir-hi una feixa agrícola moderna. El tram nord del
perímetre, també documentat de forma molt precària, és
substancialment més estret (entre 70 i 100 cm) i per aquesta
raó presenta una aparença més evident de simple paret de
tanca, associada a la bateria més modesta d’habitatges. Tots
dos trams de mur perimetral, associats a sengles bateries
d’edificis d’estructura ben diferent cadascuna, convergeixen
en un punt de l’angle nord-oest del recinte. En aquest confluència hi ha un tram d’uns 9 metres de llarg on discorren
en paral·lel, formant així un passadís de 2,5 a 2,8 metres
d’amplada que sens dubte conforma l’únic accés al nucli
clos. En l’extrem més occidental d’aquest passadís, allà on
s’ubicaria la porta d’entrada més externa (n’hi podria haver

Figura 2. Vista aèrea de l’emplaçament del jaciment.
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Figura 3. Planta general de les estructures excavades.
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una segona a la part posterior del passadís, a l’alçada del
final de la Casa 10), apareix un muret que sembla correspondre’s amb una estructura de tapiat intencionat similar
a les que apareixen a les portes de molts dels habitatges
excavats1. Finalment cal dir que seria versemblant imaginar
que en el coronament d’aquest passadís d’accés s’instal·lés
un segon pis, fet en materials peribles, tal vegada en forma
de torre, que reforçaria la defensa d’aquest punt d’entrada
a l’assentament.
En darrer terme, el sistema defensiu global es completa
amb l’existència d’un fossar de barrera, situat en el punt de
més fàcil accés, a l’exterior del flanc occidental del perímetre emmurallat, a uns tres metres del lleu desnivell natural
on s’assenta la muralla. El fossar s’ha destapat en tota la
seva extensió i es presenta corregut d’un extrem a l’altra
de l’amplada del turó en aquest punt (amb uns 48 metres
de llargada total), sense cap interrupció evident entre les
seves vessants nord i sud. Això separa completament aquest
extrem oriental del turó natural on s’assenta la vila closa de
la resta de la plataforma elevada. En el fossar tant sols s’ha
realitzat un sondatge en el centre del seu recorregut, on
s’observa una amplària de 5,5 metres i una profunditat de
1’70 metres, tot ell excavat en les argiles naturals. Resseguint
tota la cara interna del fossat apareix un mur d’escarpe que
arrenca gairebé des de la seva base.
Pel que fa a la zona central, més enllà de la bateria única
d’habitatges, cal esmentar quatre estructures de caràcter
no domèstic i comunitàries. En primer lloc, l’element més
destacat és una característica bassa de recollida d’aigües
pluvials. Presenta una planta de forma ovalada irregular a la
part superior i més acurada a les cotes inferiors (8’30 metres
de llarg per 6’60 d’amplada), la seva màxima fondària és de 2
’35 metres, apreciant-se a la part més baixa un acabat còncau
en forma de banyera. A aquesta bassa s’hi accedia per dues
rampes, una de 0’70 m d’amplada a la part nord i l’altre el doble d’ampla a la part sud. En segon lloc, un carrer empedrat
des del qual s’hi accedeix a totes les cases de la zona oest i
sud i les separa de la bassa i de l’espai central obert, amb una
amplada que oscil·la entre els 2,5 i els 3,5 metres.
Un altre dels trets més interessants i significatiu d’aquest
nucli és la documentació d’un gran espai central delimitat per
la bassa, el carrer principal i la bateria nord d’habitatges, amb
una superfície total d’entorn 500 m2, el qual no presenta cap
evidència arqueològica de què hi haguessin hagut edificacions antigues. Des del nostre punt de vista hi ha prou indicis
per pensar en ferm que aquest espai estava així d’origen i
que aquesta evidència no és producte d’arrasaments agrícoles
posteriors (com, per exemple, sí que passa de forma evident
amb la major part del traç del mur perimetral o amb la meitat
oest de la bateria nord de cases). La seva interpretació és
molt problemàtica i en qualsevol cas es tracta d’un tema
que clarament depassa els objectius d’aquest treball. Tant
sols avançar que creiem que una hipòtesi versemblant seria
associar aquesta ampla àrea oberta a un seguit d’activitats

directament vinculades a l’ús de la bassa central; això ens
porta a proposar una funció relacionable d’alguna manera o
altra a la ramaderia (tal vegada una estabulació temporal de
ramats, un espai d’intercanvi o “fira” periòdica de bestiar, o
d’altres). També cal dir que en aquest espai s’han localitzat
diferents fossetes irregulars i dues sitges, aquestes darreres
amortitzades contemporàniament a la resta d’estructures del
poblat2. Tot plegat remet sempre a una funció vinculada al
que seria la base econòmica, de tipus agropecuari, d’aquesta
petita comunitat ilergeta.
Finalment cal esmentar l’aparició d’una gran rasa (28
metres de llarg per 6 metres d’ample i una fondària mitjana
de 65 cm) que creua de banda a banda tot el sector oest del
poblat. Aquesta rasa o gran passadís semi-excavat separa
el modest barri est (cinc estances en bateria d’una sola
habitació) de la resta del poblat. Aquesta estructura està
excavada de forma molt parcial i ara per ara se’ns escapa la
seva interpretació. L’únic que l’excavació ha pogut constatar
fins el moment, per sorpresa nostra, és que sembla tractar-se
d’una estructura antiga i contemporània a la resta d’elements
descrits fins ara.
Pel que fa a les zones d’hàbitat cal destacar que ha estat
possible identificar un total de 24 edificis o habitatges, dels
quals se n’han excavat 17 de tipologies diverses. En aquest
aspecte cal insistir en l’evident diferenciació entre dues
bateries d’habitatges separades físicament per la rasa est i
l’espai central lliure d’edificacions. Així es documenta una
bateria septentrional amb cinc estances simples, de funcionalitat incerta i, a l’altra costat del nucli, un barri residencial
de cases molt més gran i complexes a les quals s’hi accedeix
des de el carrer principal.
Totes les cases excavades fins el moment (i també la resta d’estructures, com ara la cisterna o el carrer) presenten una
estratigrafia molt simple, pròpia d’un jaciment d’una sola
fase. En general, un cop extret l’estrat superficial, es documenta un nivell d’enderroc i un paviment que son les graves
o les argiles naturals retallades per tal d’anivellar el terreny.
Els nivells d’enderroc són força homogenis, constituïts per
la caiguda dels sostres i de les parets de tovots de les cases.
A més, a nivell constructiu només es documenten petites
reformes puntuals que no alteren en cap cas l’estructura
general del poblat o dels habitatges. Tot plegat presenta
un abandonament força coherent i homogeni ben datable
d’entorn el 200 aC, en relació als aconteixements històrics
relacionats o derivats de la Segona Guerra Púnica. De fet,
es documenten nivells d’evidents incendis en algunes cases
(Casa 9, 10, 17 i 19), obeint segurament a saquejos puntuals,
tot i que la majoria de cases semblen abandonades intencionalment, enduent-se la majoria d’objectes de l’interior
i amb un tapiat intencional de les portes de les cases i de
la porta del poblat.
Hi ha una tercera sitja tot just en la zona de la porta d’accés al
nucli emmurallat. Per la seva forma i dimensions no hi ha dubte
que en tots tres casos es tracta de les característiques estructures
subterrànies d’emmagatzematge d’excedents cerealístics, tot i la
seva raresa en aquest territori ilergeta en moments anteriors a la
romanització d’aquest sector de la península Ibèrica.

2

Hi ha algun cas conegut totalment paral.llitzable com és el del
tapiat intencionat de l’accés únic al petit nucli emmurallat del
Castellet de Bernabé, a l’Edetània ibèrica (Guerin, 1995).
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3. Descripció i anàlisi dels espais domèstics

Quant a la interpretació del sistema de coberta, l’anàlisi
dels elements documentats permet afirmar que seria molt
similar a d’altres assentament ibèrics (la Ferradura, Gàfols,
Alorda Park, etc.). La coberta recolzava sobre un embigat,
versemblantment de roures3, disposat sobre les parts superiors dels murs, per damunt de les quals s’abocava una capa
de fang en el qual han quedat marcades les bigues. Sobre
aquesta capa es dipositaria una capa vegetal que al seu torn
estaria coberta per una nova capa de fang barrejat amb elements vegetals. El sistema seria el mateix tant per la coberta
de les cases d’una sola planta com per als pisos superiors de
les cases o part de les cases amb dos nivells.

3.1. Anàlisi constructiva

Pel que fa als materials de construcció emprats a la
construcció de les cases dels Estinclells no difereixen de la
majoria dels poblats de les comarques de ponent (Genó, Vilars, etc.). De fet, les tècniques constructives documentades
en aquest jaciment indiquen una perduració de tradicions
que, iniciades en el bronze final, continuen durant tota l’edat
del ferro, i continuant sent plenament en ús a finals del
segle III aC. Bàsicament la matèria primera seria la pedra,
el fang, i elements vegetals o fusta (sobretot relacionats
amb el sistema de coberta). Les restes estudiades (Belarte,
Morer, 2005) ofereixen algunes dades interessants sobre les
tècniques constructives emprades i sobre el tractament del
material de construcció.
Quant a l’ús de la pedra, el documentem, com a la
majoria del altres poblats de la zona, per a la realització de
sòcols, empedrats de carrer, banquetes a l’interior de les
cases, raconeres i taulells o bé com a elements aïllats (basament de columnes o pedres de falca a forats de pal). Creiem
que aquest material seria extret en el mateix indret. De fet
trobem traces d’extracció de pedres a les immediacions del
poblat, a la part nord, on documentem un seguit de retalls
esglaonats a la roca calcària, que versemblantment funcionarien com a pedrera de la muralla o dels habitatges.
La terra fou el material més emprat en la construcció de
les cases dels Estinclells. Tant l’alçat de les parets com les
cobertes varen ser construïts fonamentalment amb aquest
material (en el cas de les parets, l’alçat de toves recolzava
sobre un sòcol de pedra d’uns 50 cm d’alçada). En aquest
sentit, cal assenyalar que al jaciment dels Estinclells, ara
per ara, tots els alçats de terra documentats son de toves,
sense evidenciar-se la tècnica del tapial, el qual sí sembla estar registrat al jaciment proper del Molí d’Espígol
(Maluquer et alii, 1971). En els nivells d’enderroc ha estat
possible documentar la diferenciació de diferents mòduls de
tovots (amb gruixos de 10cm; longituds d’entre 20 i 40cm,
i amplades d’entre 14 i 35 cm), adaptant-se a les diferents
necessitats constructives.
La terra emprada per construir els diferents elements va
ser aparentment sempre del mateix tipus, però el tractament
que va rebre és força diferent si la terra anava destinada a
l’elaboració de toves o a parts de la coberta. De fet la terra
destinada a l’elaboració de toves va rebre un tractament
previ més acurat, efectuant-se una certa tria, eliminant
pedretes i afegint desgreixant vegetal molt fi, mentre que
la terra emprada per les cobertes no s’aprecia l’esmentada
tria i el desgreixant vegetal és molt més abundant. Creiem
que aquesta diferència en el tractament de la terra, ja sigui
per elaborar toves o cobertes, pot respondre a la necessitat
d’evitar la formació d’esquerdes en el procés d’eixugat de
les toves així com d’obtenir un material més compacte i
resistent amb vistes a suportar el pes de la coberta; en el
cas de les cobertes, la presència d’abundant matèria vegetal
pot tenir la finalitat de reduir-ne la densitat i obtenir un
material més lleuger.

3.2. Anàlisi estructural

En general les cases fins ara documentades als Estinclells presenten plantes rectangulars, quadrades i d’altres
tendint al trapezi, on l’orientació ve determinada per la
distribució general de l’assentament. A nivell d’estructura
general de la casa es poden distingir tres tipus de planta amb
unes superfícies de solar que oscil·len entre un mínim de
12 metres quadrats i un màxim de 60 m2. (fig. 4)
3.2.1. Recintes del Barri nord, del Tipus 1

El tipus d’habitatge més simple seria el de les cases de
planta quadrangular que ocupen uns solars d’entre 10 i 12 m2
(fig. 5). Aquestes cases presenten una sola estança, els sòcols
conservats estan fets de pedra de petita dimensió lligades
amb poc morter de fang, gairebé en sec. En els Estinclells,
ara per ara documentem un total de 5 cases d’aquest tipus
(casa 20, 21, 22, 23 i 25), totes estan situades al cantó est
del poblat formant un barri estructurat i diferenciat de la
resta de l’assentament.
Pel que fa a l’ús de l’espai intern d’aquest tipus de
casa, cal dir que presenten pocs elements d’agençament
intern. La casa 20 conserva poc més que la façana i part del
mur mitjaner que comparteix amb la casa 21, degut al seu
arrasament, no presenta cap agençament intern a comentar.
La casa 21, de 13’2 m2, presenta una estructura circular de
70 cm de diàmetre situada al fons de l’àmbit, similar a les
pilones de la casa 1 i 3 del mateix poblat. La casa 22, de
13 m2, disposa d’una única estructura de combustió (llar)
situada molt a prop de l’accés del recinte. La casa 23, amb
una superfície de 8’5 m2, mostra un seguit de 3 llars de
foc disposades en forma de triangle al bell mig de l’àmbit,
presenten unes dimensions similars. La casa 24, de 6 m2,
és la que presenta menys dimensions de les anteriors comentades, disposa d’un única estructura interna en forma
de fossa situada molt a prop de l’accés de la casa.
Mentre que l’anàlisi pol.línica revela l’alzina com el component
dominant de les comunitats arbòries de l’entorn, l’anàlisi
antracològica (Allué; Euba 2005) identifica el roure com a taxó
majoritari a banda que també es documenta l’alzina i oms. En
aquest sentit podríem considerar que el registre dels carbons
obeirien a una selecció de la fusta per a les tasques constructives,
sent el roure més apropiat que l’alzina.
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Figura 4. Esquema dels tipus de cases de l’assentament.
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Figura 5. Planta de detall de les cases que conformen el barri nord.
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Figura 6. Planta de detall de les Cases 7 a 13.

Els àmbits 7B i 7C no presenten cap tipus d’agençament
intern, només s’hi ha documentat un forat de pal de forma
el·lipsoïdal i amb una profunditat d’uns 30 cm. Aquesta
estructura es troba situada a l’extrem esquerra de l’accés
entre aquests dos àmbits esmentats.
La Casa 8 (fig. 7) se’ns mostra amb un esquema diferent
de les anteriors, presenta una superfície total de 26’1 m2 i
una àrea hàbil de 25’1 m2. Es podria catalogar com a casa
simple per la seva minsa complexitat arquitectònica, formada
únicament de dos recintes (8A i 8B), no obstant això, s’hi
ha documentat dos paviments, un reposant sobre de l’altre
marcant una clara intenció de reforma en el sòl d’ús. L’accés,
amb una mida d’1 m, es troba ubicat a l’extrem esquerra de la
façana vist des de la muralla. El recinte 8B, de forma lleugerament trapezoïdal, disposa en un primer moment d’una llar
quadrangular situada en el centre de l’àmbit acompanyada
per 5 forats de pal de difícil interpretació, però que de ben
segur algun devia funcionar per als postes de sustentació del
sostre de la casa. En un segon moment es pot documentar
una altra estructura de combustió (llar), molt més complexa
que la de la fase anterior, situada al centre-dret de l’estança.
Conjuntament amb la llar s’hi van poder registrar 16 forats
de pal, segurament relacionats amb la sustentació del sostre i
l’intent de compartimentació de l’àmbit B. Com a elements a
destacar cal nombrar l’aparició d’un molí en l’angle sud-oest
de l’estança. El recinte 8A, de forma quadrangular, és el que
presenta major simplicitat tan per les seves petites dimensions com per la seva nul·la troballa d’agençaments interns.

3.2.2. Cases simples de la bateria principal, del Tipus 2

Un segon tipus de casa serien les de planta trapezoïdal
simple, ocupen una mitjana de solar d’entorn els 33 m2 i
generalment apareixen dividides en dues estances. Les
cases d’aquest tipus conformen el grup més nombrós del
poblat (cases: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19). Les
excavades fins ara no aporten indicis arqueològics clars de
presentar un segon pis. Cal esmentar que són aquest tipus
de cases les úniques que presenten traces d’incendi, tot i que
sembla clar que fou una destrucció no sobtada o violenta, ja
que tant a la casa 9 com a la 10, un cop excavades les cendres
i els elements de fang cremats s’observa que sobre paviment
no hi havia cap material moble metàl·lic o ceràmic in situ, és
a dir, que les cases haurien estat prèviament abandonades.
La Casa 7 (fig. 6) disposa d’una superfície total de 33
m2, una àrea útil de 30’46 m2 i la porta d’accés a l’interior
en l’extrem dret de la façana. La casa resta dividida en 3
recintes (7A, 7B i 7C) a partir dels murs de compartimentació
interior més estrets que les parets mestres. Al recinte més
gran (7A) consta d’un paviment amb abundants taques i
refeccions de terra cremada, presenta força desnivells i en
alguns trams es troba molt malmès. Aquest, es troba en relació amb un retall de forma rectangular situat just al centre
de l’habitació, tallant un paviment anterior i una llar de foc
de dimensions reduïdes associada al paviment esmentat.
Aquesta llar de foc apareix en contacte amb el paviment
i en una situació més o menys central dins de l’àmbit 7A.
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La Casa 11 (fig. 6) presenta una planta de forma rectangular amb una superfície total de 37 m2 i una àrea útil
de 36’2 m2 aproximadament. L’obertura de la casa, no s’ha
pogut identificar ja que l’arrasament/espoli sofert en el mur
la façana és complet, malgrat això s’ha pogut intuir més o
menys pels nivells el seu traçat. La casa 11 queda dividida
en 2 recintes (11A, i 11B). Tant al recinte 11A com 11B, es
va documentar els paviments, els quals apareixien directament coberts pels respectius enderrocs. Es tracta de nivells
d’argiles compactades, barrejades amb graves. Així mateix,
al recinte 11B cal destacar l’aparició de dos possibles forats
de pal amb una ubicació més o menys central. Pel que fa
al recinte 11 A es documenta un paviment amb una estructura de llar de foc amb preparació ceràmica i ubicada més
o menys en un espai central. Cobert pel paviment abans
esmentat va aparèixer un paviment anterior, el qual ocupava
també tot el recinte 11A. Aquest paviment es defineix com
un nivell de graves barrejades amb argiles compactades que
reomplen els diferents desnivells de les graves naturals, a la
part central agafa tonalitats ennegrides per la proximitat de
la llar, la qual apareix força fragmentada i excèntrica, propera
on estaria el mur de façana de la casa 11.
La casa 13 (fig. 6) presenta una planta de forma
trapezoïdal amb una superfície total de 32 m2 i una àrea
útil de 31’2 m2 aproximadament. L’obertura de la casa
cap al carrer es troba situada a la banda dreta del mur de
la façana i consta d’uns 140 cm de mesura. Interiorment
la casa resta dividida en dos recintes (13A i 13B) a partir
del mur de compartimentació interna, més estret que les
parets mestres (45 cm). Aquests dos recintes i la casa en sí
segueix un patró molt similar a la casa 11 abans descrita,
consta del mateix nombre d’estances. En el cas de l’àmbit
13A cal destacar l’aparició d’una llar de planta quadrangular ubicada més o menys al centre de l’estança. Aquesta
llar de foc presenta la típica preparació de les llars de foc
ibèriques, a base d’un llit de fragments de ceràmica amb
disposició plana i amb una clara funció de capa refractària.
Conjuntament amb aquesta llar ens apareix un forat de pla
també buscant la centralitat del recinte i una sèrie de fosses
de forma irregular situades a la vora de l’accés de la casa.
L’àmbit 13B de dimensions molt reduïdes en comparació
a l’àmbit A no presenta cap agençament intern.
Finalment, la Casa 10 (fig. 7), presenta un esquema
completament diferent de totes les cases del barri anteriorment presentades. Disposa d’una planta lleugerament
trapezoïdal, dividida en tres àmbits, amb una superfície
total de 18 m2 i una àrea hàbil o útil de 16’89 m2. És la que
presenta menors dimensions amb diferència de la resta
del barri i situa els seus accessos, no a la façana com venim
explicant en les anteriors cases, sinó en el mur lateral esquerra vist des de la muralla. El primer accés, de 0’50 m,
serveix per accedir al recinte 10C aquest molt simple en
quant a agençaments interns disposa d’una llar de foc, un
forat de pal i d’unes fosses adossades a diferents murs de
l’estança de difícil interpretació. Del recinte 10C s’accedeix
al recinte 10B, un àmbit de planta gairebé quadrangular
que presenta un únic element en forma de fossa situada en
l’angle nord-est del recinte. La segona porta mesura més

o menys 1 m i és l’accés que portaria cap al recinte 10A de
planta quadrangular que no presenta cap element a destacar
en aquest article.
3.2.3. Cases complexes de la bateria principal, del Tipus 3

Finalment un tercer tipus són habitatges de planta trapezoïdal complexos, dividits en 3 o 4 recintes com a mínim, i
ocupen un solar d’entre 50 i 60 m2 (fig. 8). Les cases d’aquest
tipus habitualment tenen indicis de presentar un segon pis
com a lloc preferencial de l'habitatge i disposen de major
quantitat d’agençaments interns, tant mobles com immobles. Aquest grup d'habitatges es presenten tots agrupades
en el sector sud del poblat, adossant-se al pany principal de
muralla, i propers a la cisterna (Cases 1, 2, 3, 4, 5 i 6).
La Casa 1 (fig. 9) ocupa un espai estratègic i central
dins de la bateria de cases que conformen el barri sud del
poblat quedant adossada a la muralla de l’assentament. Presenta una planta de forma trapezoïdal amb una superfície
total de 50’47 m2 i una àrea útil de 44’7 m2 aproximadament. L’obertura de la casa, amb una mesura de 1’50 m.,
queda situada a l’extrem esquerra de la façana vista des
de la muralla i és des d’on s’accedeix a l’interior quedant
aquesta a un nivell inferior de la cota del carrer, aquest
patró s’anirà repetint en totes les cases que afaiçonen el
conjunt del nucli dels Estinclells. Està compartimentada
en 4 recintes (1A, 1B, 1C i 1D) a més d’un segon nivell
situat en la part superior del recinte 1B, que abastaria uns
22’2 m2, incrementant així doncs la superfície total a 72’67
m2 i l’àrea útil a 66’87 m2 aproximadament.
El recinte 1A disposa d’una estructura de forma cilíndrica de 80 cm de diàmetre l’alçat de la qual està construït
en pedra lligada amb fang. Des d’aquest recinte s’accedeix
a la resta dels àmbits, exercint com a espai distribuïdor de
totes les restants estances. Els àmbits 1C i 1D, de 5’8 m2 i
5 m2 respectivament, es caracteritzen per les seves minses
dimensions, per disposar d’una planta tènuement trapezoïdal i per la manca d’agençaments interns. El recinte 1B
presenta una planta rectangular de 22’2 m2 i una ubicació
central/estratègica en referència al conjunt de la casa.
L’aparició de varis forats de pal en aquesta estança dóna
la possibilitat de concebre aquest espai com un recinte
compartimentat. Entre els elements interns que s’hi ha
pogut documentar trobem una pica de pedra apareguda en
l’angle nord-oest i la troballa de l’únic enterrament infantil
registrat fins ara en el nucli dels Estinclells. Finalment, la
Casa 1 constaria d’un segon nivell ubicat sobre el recinte
1B. L’accés a aquesta estança s’efectuaria per mitjà de
l’àmbit 1A a través d’una estructura de planta rectangular
alçada en toves ubicada en l’entrada de l’àmbit. Aquest
segon pis, restaria format per una llar de foc central d’uns
60 cm2, documentada a partir de la troballa d’una concentració important d’argila rubefactada, amb presència de
preparació ceràmica ubicada enmig de l’enderroc de les
parets d’aquest recinte.
La Casa 2 (fig. 10) presenta una planta de forma trapezoïdal amb una superfície total de 48’9 m2 i una àrea útil
de 44’7 m2 aproximadament. L’obertura de la casa, amb
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una mesura de 1’50 m, queda situada a l’extrem dret de la
façana vista des de la muralla. En aquesta casa hi ha només
tres subdivisions internes. El recinte 2A és un gran àmbit
format per dues estructures de mur alineades i situades al
bell mig de l’habitació que desenvoluparien unes funcions
de pilastres, deixant un espai intern força ampli. En aquest
àmbit, s’hi ha pogut documentar en primer lloc una pedra
de grans dimensions de planta rectangular, un total de 5
estructures de combustió (llars), 4 de les quals són del tipus
lenticulars i una de notables dimensions (gairebé 1 m2) de
planta quadrangular i, en segon lloc, una petita raconera
ubicada en el fons d’aquesta estança adossada a una de les
estructura-pilastra. A partir del recinte 2A s’accedeix al 2C
que es caracteritza per un enllosat molt malmès i un forat de
pal amb ubicació central i al 2B que disposa d’una estructura
semicircular adossada a l’angle nord-oest.
La Casa 3 (fig. 8) de planta també trapezoïdal presenta
una superfície total de 47’04 m2 i una àrea útil de 43’08 m2
aproximadament. L’obertura de la casa, amb una mesura de
1’30 m, queda situada a l’extrem esquerra de la façana vista
des de la muralla i és d’on es descendeix a l’interior de la
casa. Se’ns mostra amb un esquema similar al de la Casa 1
pel que fa a la distribució interna i l’àrea dels diferents àmbits
i ocupa també un espai estratègic i central, entre la casa 1
i la casa 5 del barri sud del jaciment. La compartimentació
interna resta dividida en 3 recintes (3A, 3B i 3C) i un segon
nivell constatat per l’aparició d’una llar de foc caiguda de similars característiques que la presentada en la casa 1. L’àmbit
3C disposa d’una estructura circular, feta amb pedra i fang,
idèntica a la de la casa 1 i amb una situació pràcticament
igual. L’àmbit 3B, de forma allargada i triangular vindria a ser

la suma dels àmbits 1C i 1D en quant a dimensions. Presenta
gairebé les mateixes propietats amb una única excepció i és
l’aparició d’una petita banqueta alçada en pedra i lligada amb
fang de planta quadrangular ubicada al fons de l’habitació i
adossada al parament de la muralla.
Pel que fa a l’àmbit principal, l’àmbit 3A, és un espai
central de planta rectangular de similars característiques en
referència a l’àmbit B de la casa 1. Aquests trets rauen en
les dimensions (21’6 m2) i en la documentació també d’un
nivell superior amb una llar de foc caiguda d’idèntiques
característiques que la registrada en el recinte 1B, a més
d’una pica de pedra situada en un indret diferent respecte
la casa 1, a la vora del mur mitger amb la casa 5. En aquest
àmbit també s’hi observen forats de pal que indiquen una
compartimentació a la mateixa alçada que la casa 1, amb
un enllosat que marca l’entrada a aquest espai del fons de
l’àmbit, a més a més, en un dels angles de l’estança hi trobem
una segona banqueta quadrangular. A l’entrada de l’àmbit A
s’observen les restes d’una estructura feta amb toves que s’ha
interpretat com una escala d’accés a la planta superior.
La Casa 4 (fig. 8) de planta trapezoïdal presenta una
superfície total de 49’47 m2 i una àrea útil de 44’1 m2 aproximadament. L’obertura de la casa, amb una mesura de
1’10 m, queda situada a l’extrem dret de la façana vista des
de la muralla i és d’on es descendeix a l’interior de la casa.
És la única de les cases en la qual es detecten reformes i
diferents fases constructives. En la primera fase l’accés
al seu interior és esglaonat i presenta una planta amb tres
àmbits. En aquesta fase la porta d’entrada a la casa dóna a
un àmbit de dimensions similars al de les cases 1 i 3. Però
en una segona fase s’imposa un esquema més simètric: es
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compartimenta aquest espai davanter de la casa seguint
l’alineació d’un mur longitudinal de l’àmbit del seu darrera i a la vegada s’elimina la paret de compartimentació
que separava el recinte immediatament posterior. Amb
aquestes obres de reforma es condiciona una gran sala de
forma trapezoïdal allargada a la part davantera de la casa
(àmbit D) amb un nou accés directe des del carrer. Al costat
d’aquest àmbit s’acondiciona una habitació allargada, de
forma rectangular, (àmbit C) que presenta una llar de foc
lenticular de petites dimensions ubicada a la vora del mur de
façana. La part posterior de la casa presenta dues estances.
L’àmbit 4A situat al fons és de tendència quadrangular i de
dimensions superiors a 4B i s’hi accedeix des de l’àmbit C.
En aquest àmbit es localitzà una llar de foc caiguda d’un pis
superior de similars característiques de la documentada en
la casa 1 i 3. L’àmbit B és estret, de petites dimensions i de
forma trapezoïdal allargada. S’hi accedeix des de l’àmbit D
i la seva porta presenta un llindar de pedra. Cal destacar les
restes d’un enllosat conservat parcialment en la zona de pas
de l’àmbit C a l’àmbit D.
La casa 5 (fig. 11) presenta una superfície total de 47’43
m2 i una àrea útil de 42’68 m2 aproximadament conformant
un esquema intern diferent al de les cases anteriors, es
documenten quatre àmbits tots ells simètrics. L’accés a la
casa, ubicat a l’extrem dret de la façana i de 1’40 m, dóna
directament al recinte 5C i 5D. Aquest, de planta lleugerament trapezoïdal i sense elements a destacar interns i el
recinte 5D, de planta completament quadrangular on s’hi
ha documentat una llar de foc caiguda, de similars característiques que les que venim explicant anteriorment. A
la part posterior de la casa es troben dos àmbits (A i B) de
planta més quadrangular i de dimensions similars. Aquests,
no presenten cap tipus d’agençament intern.
Finalment, la Casa 6 (fig. 12) documenta una planta
lleugerament trapezoïdal compartimentada en 3 àmbits ben
diferenciats. Disposa d’una superfície total de 52’ 5 m2 i una
àrea útil de 48’15 m2 quedant la porta d’accés a l’interior en
l’extrem dret de la façana. Entrant per la porta s’accedeix
al recinte 6C, aquest presenta un petit recambró alçat en
tàpia que s’ubica a la zona dreta de l’accés. Com elements
a destacables hi trobem una estructura de combustió (llar)
situada al bell mig del recinte i una base de columna construïda en pedra i terra compacta situada en un lloc força
central de l’estança. Entre els elements registrats en aquest
recinte cal destacar una gran quantitat de pondera, fusaïoles i
material ceràmic trobats “in situ” conjuntament amb un total
de 3 forats de pal. Des del recinte 6C s’accedeix al B on hi
trobem com element destacable una pica de pedra situada
al costat mateix de l’accés, i al recinte A on s’hi documenta
un forat de pal de difícil interpretació i una possible llar de
foc caiguda, que plantejaria la idea d’un altell o segon nivell
situat sobre aquest mateix recinte.

d’ells. Un altre criteri utilitzable, com és el dels materials
mobles localitzats a l’interior de les cases, no és significatiu en el nostre cas. Ja hem comentat que el tapiat de les
cases (i, fins i tot, de la porta d’accés al poblat) remet a una
abandonament ordenat i intencionat del nucli en previsió
d’un conflicte o atac imminent. Això fa pensar que els
seus habitants van abandonar l’indret enduent-se la major
part de les seves pertinences, fet corroborat per l’absència
pràcticament generalitzada de materials in situ sobre els
paviments de les cases, inclús en el cas d’aquelles on hi ha
evidències de destrucció per incendi (com és el cas de la
Casa 9). Únicament a la Casa 6 es dóna l’aparició d’alguns
elements trobats a lloc, trencats sobre el paviment, però
precisament pel seu caràcter excepcional, aquests materials
no permeten una anàlisi comparada amb els localitzats a la
resta de cases excavades.
En base a aquests elements el primer que cal dir és que
només és possible distingir àrees funcionals diferenciades,
amb un cert fonament, en el cas de les cases complexes
del Tipus 3. A les cases més modestes, tant del Tipus 1
com del Tipus 2 cal pensar que ens trobem davant dels
característics espais multifuncionals, on el reuneixen tot el
ventalls d’activitats domèstiques i residencials, i també, si
s’escau, les funcions de magatzem i de treball. En aquests
habitatges l’agençament intern gairebé sempre present és la
llar de foc (totes elles a nivell de paviment, no caigudes de
pisos superiors), i és més aviat excepcional la documentació
d’altres tipus d’estructures internes, És per aquesta raó que
no hi ha possibilitat de definir àrees especialitzades funcionalment, amb tota probabilitat perquè en aquest tipus de
cases aquest fenomen no es donava.
Una realitat molt diferent és el que evidencien el bloc
de cases complexes del Tipus 3 de la bateria principal.
En totes elles s’observa que hi ha un àmbit més ampla
que la resta, gairebé sempre de planta rectangular o trapezoïdal, que sens dubte ha de jugar un paper central en
l’estructuració i ús d’aquests habitatges. En gairebé tots
ells apareixen restes de llars de foc, tot i que es dóna la
particularitat que només a les Cases 2 i 6 aquestes llars de
foc estan a peu pla, a nivell del paviment, mentre que a
les cases bessones 1 i 3, a més de la 5, aquestes llars de foc
provenen d’un pis superior i apareixen caigudes des de dalt
dins d’aquests recintes centrals. Així, sí a nivell estructural
caldria pensar que a aquestes darreres cases 1, 3 i 5 aquest
hauria de ser l’àmbit amb funcions domèstiques i residencials, l’evidència que la llar prové d’un pis superior posa en
dubte aquesta atribució i deixa en incerta la interpretació
funcional d’aquests àmbits tan amples. Per la seva banda,
a les Cases 2 i 6, on les llars dins d’aquests àmbits centrals
sí que estan a nivell del sòl d’ocupació, hi ha altres indicis
clars que fan pensar que aquests espais estaven usats com
a àrees de treball, amb un cert nivell d’especialització. En
el cas del Recinte 2A hi ha elements (escòries fèrriques
abundoses, focs múltiples i poc elaborats, uns probable
enclusa de pedra de grans dimensions) suficients que fan
pensar en un petit taller de tipus metal·lúrgic. Per la seva
banda, a l’àmbit 6C destaca la documentació in situ d’un
gran nombre de pondera de fang i de fusaioles, relaciona-

3.3. Anàlisi funcional

Aquesta aproximació funcional als diferents habitatges
dels Estinclells s’haurà de fonamentar estrictament sobre
la base de l’estructura i agençaments interns de cadascun
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bles amb activitats tèxtils. En aquestes dues cases, com en
les anteriors 1, 3 i 5, tot indica que els espais residencials
principals s’ubicarien a la planta superior.
La presència d’algunes estructures peculiars, com ara,
les taules circulars de pedra i fang, permeten igualment
atribuir a alguns espais (àmbits 1A i 3C) funcionalitats
pròpies d’àrees de treball (de naturalesa això sí imprecisa,
segurament molt diversa). Finalment, hi ha un nombre
relativament elevat d’espais que per la seva forma estranya i dimensions reduïdes 1C, 1D, 3B, 4B, 5A, a més de la
absència pràcticament total d’agençaments interns, l’opció
més versemblant és assignar-li funcions d’emmagatzematge
o reserva domèstica.
En darrer terme volem fer èmfasis en les cases bessones
1 i 3 que presenten una estructura amb una hipotètica distribució funcional certament clàssica. Els espais rectangulars
petits de la part davantera (a on s’hi accedeix des del carrer)
3C i 1A serien uns distribuïdors que alhora podrien fer funcions d’àrees de treball (hi ha sengles estructures circulars
de pedra). L’àmbit central, de planta rectangular regular 1B
i 3A, seria l’espai domèstic o residencial per excel·lència
(tot i les reserves esmentades pel fet que les llars provenen
d’un pis superior). Finalment, els espais triangulars i estrets
1C, 1D i 3B no semblen poder estar destinats a altra funció
que no sigui la de petits magatzems domèstics. Ara bé, una
definició tan clàssica i evident de funcions no és extrapolable
a cap altra de les cases d’aquest nucli dels Estinclells.

construcció del conjunt de l’assentament fortificat, tot i que
no tenim la certesa absoluta4.
Ara bé, aquests elements encara dubtosos són més
aviat minoritaris i, en conjunt, creiem poder afirmar que
en aquest jaciment hi ha base suficient per a afrontar una
interpretació de l’organització social interna. El punt de
partença serà necessàriament la identificació inequívoca de
tres tipus diferents de construccions o habitatges, en funció
de les seves diferències en paràmetres claus com ara les
dimensions de solar o la complexitat estructural. Recordem
que als Estinclells disposem d’un mínim de cinc edificis o
habitatges conservats del Tipus 1, de 10 a 12 cases del Tipus
2 i la meitat, de 6 a 7 habitatges, del Tipus 35. Seguint una
lògica interpretativa en aparença simple però contundent6,
això ens remet a l’existència de tres grups o nivells socials
diferenciats, fet que podria sorprendre d’entrada tractant-se
d’una comunitat tan petita en nombre.
En el nostre cas concret, creiem que aquesta interpretació podria posar-se en qüestió únicament en el que fa
referència a les construccions de Tipus 1 del Barri Nord. Les
seves dimensions tan reduïdes fan difícil (però, tal vegada,
no impossible) pensar en un ús residencial de les mateixes.
Una alternativa seria considerar-les com a àmbits destinats
principalment a activitats especialitzades i comunitàries,
de tipus artesanal i/o econòmic. La seva segregació física
de la bateria principal d’habitatges podria afavorir aquest
argument (tot i que, una altra vegada, no seria impensable
una interpretació en clau social, de separació espacial del
grup social més desafavorit). Malauradament, l’excavació
de l’interior d’aquests espais no ha proporcionat materials
significatius en cap sentit. Per altra banda, pel que fa a agençaments interns, els dubtes es mantenen inalterables: hi ha
la presència d’alguna estructura de treball (taula circular a
la Casa 21 i, tal vegada, fosseta a la Casa 24) però abunden
encara més les típiques llars de foc d’àmbits més pròpiament
domèstics (a les Cases 22 i 23).
Per contra, l’existència de diferenciació d’arrel social
i/o econòmica ens sembla molt més evident o fàcilment
defensable en el cas de les cases de Tipus 2 i 3 de la bateria
principal. Recordem que els habitatges de Tipus 3 presenten un solar amb una superfície que gairebé duplica la de
les cases del Tipus 2 (d’uns 30 m2 d’aquestes a 50/60 m2 de
les primeres) i amb un nombre també superior de compartiments interns (per norma general, de 4 de les primeres a
2 de les segones), a més de l’evidència de l’existència de
pisos superiors a les cases del Tipus 3, absent als habitatges
del Tipus 2. En darrer terme també pot ser significatiu en

4. Consideracions finals
L’estudi de l’arquitectura domèstica dels Estinclells
ens pot proporcionar una informació molt valuosa sobre
un darrer aspecte fonamental: el de l’estructura social de
la comunitat que hi residia. Per a poder afrontar aquest
tema amb garanties s’han de donar unes condicions prèvies
inexcusables: la millor ia més segura definició possible de
les diferents unitats domèstiques i la seva contemporaneïtat. Aquestes circumstàncies no són molt habituals en
el registre arqueològic i és realment extraordinari trobar
casos on aquests requisits es compleixin al cent per cent
(veure ponència de C. Belarte, H. Bonet i F. Sala en aquest
mateix Congrés).
De fet, en aquest cas concret dels Estinclells hi ha alguns aspectes encara problemàtics que volem destacar. Així,
una part de la bateria nord, la dels àmbits quadrangulars
simples, ha desaparegut a causa d’arrasaments moderns,
de manera que no ens és possible conèixer l’abast total
d’aquest tipus de construccions. Per altra banda, pel que
fa a la bateria principal, dins del sector encara no excavat,
es manté el dubte raonable de si les anomenades Cases 16
i 17 són dos exemplars del tipus mig o formen part d’un
edifici unitari del tipus de les cases més complexes. També
és manté el dubte sobre la interpretació que cal donar a
l’anomenada Casa 10, de forma i dimensions certament
singular (estranyament estreta i allargada). En darrer terme,
hi ha el cas del Recinte 12, àmbit quadrangular aïllat ubicat
gairebé a la vora est de la bassa central. Hi ha alguns indicis
que ens fan pensar que podria ser un recinte anterior a la

4
Del mur llarg oest d’aquest recinte 12 arrancava un muret que
apareixia clarament tallat per la construcció de la bassa central.
Tanmateix l’excavació del recinte malauradament no ha proporcionat
gaires materials ceràmics significatius a nivell cronològic.
5
Les oscil.lacions depenen de la consideració que fem dels casos
dubtosos, ja esmentats (Cases 16, 17 i 10).
6
En societats complexes, en tots els períodes històrics, es dóna
una correlació directa inqüestionable entre l’estatus i el poder
adquisitiu d’unes famílies i la complexitat, dimensions i nivell de
confort dels seus habitatges.
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Figura 11. Planta de detall de la Casa 5; B) Vista de detall de la llar de foc caiguda de la Casa 5; C) Vista de detall de la porta
tapiada de la Casa 5.
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Figura 12. Planta de detall de la Casa 6; B) Vista general de la Casa 6; C) Vista de detall del recambró de la casa 6; D) Vista de detall de
la llar de foc de la Casa 6; E) Vista de detall dels “pondera” de la Casa 6; F) Vista de detall de la base de columna de la Casa 6; G) Vista
de detall de la llar de foc caiguda de la Casa 6; H) Vista de detall de la pica trobada “in situ” de la Casa 6.
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aquest sentit el fet que les cases de famílies de rang inferior
dupliquin en nombre les cases més complexes, així com el
fet que aquestes darreres s’ubiquin agrupades en un mateix
sector de la bateria principal.
En un altra ordre de coses, volem remarcar el fet que
aquesta hipotètica divisió de la comunitat dels Estinclells en
dos grups socials i/o econòmics diferenciats ja vindria donada
des dels orígens de l’assentament. Cal recordar que el nucli
presenta una única fase constructiva i que tot apunta a què
entre el moment de la seva construcció i abandonament no
ha passat gaire temps, tal vegada dues o tres generacions com
a màxim. Això vol dir que en el moment de l’establiment del
nucli la comunitat ja estava conformada d’una determinada
manera, i que aquesta configuració es trasllada directament a
la planta i estructura de l’assentament, tal com ens ha arribat,
sense temps material per produir-se evolucions socials internes evidents (fet que, en canvi, sí que es pot documentar
a altres nuclis amb ocupacions més llargues).
Sobre aquesta base ens sembla igualment interessant
fer una darrera reflexió sobre l’evidència de la diferent estructura interna que presenten les cases d’un mateix tipus,
especialment en el que fa referència als habitatges complexos de Tipus 3. En aquest sentit, cal ressenyar que dels sis
habitatges d’aquest tipus, dos presenten una planta, una
disposició dels àmbits i, fins i tot, uns agençaments interns
pràcticament idèntics. Les diferències entre una i l’altra són
només de petits detalls i les semblances són tan grans que
fins i tot a totes dues ha aparegut in situ una pica de pedra
(amb una ubicació diferent dins, això sí, del mateix àmbit
central). També són molt importants i evidents les analogies
entre les plantes de les cases 2 i 6. Totes dues tenen en comú,
com a tret principal, el dibuix d’una ampla estança en els
dos terços anteriors de la casa destinats a un espai molt probablement de treball. Finalment, per la seva banda, també
són clares les similituds en l’estructura interna global de les
cases 4 i 5 (amb entrada que dóna a una passadís llarg i estret,
àmbit principal a l’altra costat del passadís i dos recambrons
quadrangulars a la part posterior de l'habitatge).
És inevitable preguntar-se a què responen aquestes
diferències i semblances entre unes cases i les altres, en famílies d’un mateix rang o estatus que conviuen una al costat
de l’altra dins d’una mateixa comunitat, tot i que segurament
la resposta precisa a aquesta qüestió no estigui a l’abast de la
nostra disciplina. Sigui com sigui, tot fa pensar que mentre
que l’adjudicació d’un solar determinat a unes famílies determinades semblaria una decisió comunitària, pre-establerta
en el moment de la fundació d’un nou establiment (com seria
el cas dels Estinclells, en un moment avançat del segle III
aC), la decisió de la distribució interna de cada habitatge (i
del seu acabat amb la instal·lació d’uns agençaments interns
o altres) radica essencialment en l’àmbit privat, en el si de
cadascuna de les famílies que ocuparan l’habitatge, en funció
de les seves necessitats o característiques específiques (per
exemple, en el rol que juguen dins del conjunt de famílies
d’un mateix nivell social o econòmic).
Per acabar, s’ha de ressenyar que per assolir una avaluació
precisa de la complexitat o estatus relatiu d’aquests habitatges i de les famílies que els ocupen és del tot necessària la

seva comparació amb l’evidència d’arquitectura domèstica
d’altres nuclis contemporanis, d’aquest i altres territoris de
la cultura ibèrica. En aquest sentit, serà molt interessant una
anàlisi acurada de les dades del jaciment proper del Molí
d’Espígol, a Tornabous, ja que es tracta sens dubte d’un
assentament de primer ordre, amb funcions de nucli central,
a nivell polític i econòmic, d’aquest sector de la Ilergècia
ibèrica. Anant més enllà i a modus d’exemple, en el grup dels
vilatges fortificats de dimensions modestes, podríem trobar
alguns paral·lelismes evidents amb alguns casos ben coneguts
i extensament excavats (que, repetim, són molt pocs), com ara
el del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Ferrer i
Rigo, 2003), amb un predomini similar d’habitatges simples
afrontats a un nombre bastant més limitat de cases amb una
estructura força més complexa. D’altres, en canvi, presenten
una aparença molt més igualitària, amb tots els habitatges
molt semblants (poblats d’Anseresa a Olius o La Moleta del
Remei a Alcanar), o la desigualtat social es concentra en un
únic edifici o habitatge (Castellot de la Roca Roja, Castellet
de Bernabé...). En un extrem oposat trobem nuclis fortificats de petites dimensions on el que predominen, de forma
gairebé exclusiva, són les cases de famílies del més alt nivell
social i econòmic (sempre en termes relatius), com seria el cas
ben evident de la ciutadella d’Alorda Park, a Calafell.
Sigui com sigui és inqüestionable que anàlisis d’aquestes característiques només es podran plantejar a partir de
l’obtenció de dades d’arquitectura domèstica de qualitat,
provinents de nuclis excavats en extensió, de forma intensa
i que presentin un bon nivell de conservació. Aquesta és
precisament una de les mancances més evidents del nostre
registre arqueològic i és en aquest sentit on la informació
del jaciment dels Estinclells pot representar una aportació
més valuosa.
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